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РОЛЬ МУЗЕЮ 1СТОРЙ ТА РОЗВИТКУ УКРАШСЬКО! МОВИ 
IЛ1ТЕРАТУРИ В ФОРМУВАНШ НАЦИОНАЛЬНО! СВ1ДОМОСТ1, 

ЗАБЕЗПЕЧЕНН1 ДУХОВНО! €ДНОСТ1 ПОКОЛШЬ

1нтеграц1я УкраУни до светового сшвтовариства супроводжуегься 
складним i багатоаспектним продесом вщродження нащональноУ 
свщомосп та кторичноУ пам'яи народу. В його основ1 - звернення до 
кторичних витоюв, вщновлення традицш i духовник цшностей нац5у. 
Значна роль у цьому процесл належить музеям, як скарбницям духовноУ 
спадщини, центрам культурно-духовного вщродження народу, щ0 
сприяють гумашзацй' суспшьства, ствердженню украУнськоУ нащУ, як 
самостшноУ одинищ световоУ спшьноти. Сьогодш в УкраУш склалася 
довол1 неоднозначна ситуащя, пов'язана з девальващею i руйнащею 
норм, яю десятилптями регулювали життя i вщносиыи людей. 
Формування ж новоУ системи цшшсних координат позначаеться 
глибокою суперечшстю, що в свою чергу вимагае пошуку нових 
культурних парадигм. В умовах переходу вщ одшеУ сощально- 
пол1тичноУ" системи до шшоУ музейш установи зазнають значних змж, 
що зумовило необхщшсть теоретичного осмислення та всеГлчного 
анагйзу трансформащУ музею як сощокультурного шституту в контекст! 

глобал1зацшних nponecie i пов'язаних з ними агресивних ш окультурних  

вплив1в.
Сучасний стан сустльно-полггичного, со щ ал ьн о -ек о н о .ш ч н о го , |

культурного розвитку краУни потребуе нового змктовного н а н о в н е н н я

д!яльност1 традицшних музеУв. В контексп т р а н с ф о р м а ц ш н и х  |
соцюкультурних процес1в, що вщбуваються у впчизнянш кульГ/Р1»
формуеться новий тип музею, основш функцп якого - а к у м у л ю в а н н я ,  |
збереження, популяризащя нащональноУ та световоУ к т о р и к о -к у л ь т у рно j
спадщини - мають бути адекватним вимогам часу.  ̂ Н

Незважаючи на грунтовш науков1 дослщження м узей^1!
проблематики (розширення сощальних функцш - О. В ан сл о ва .

Гнедовський, В. Дукельський, А. Дьячкова, 1. 1ксанова, Н. М акарова. • I
Равикович, А. Фролов, концепхщ музейного предмета - В. Арзамас^*»

к ,г1орД»ЯВ. Кондратьев, А. Разгон, музейнии менеджмент i маркетинг - о.

I X- Юренева), доводиться констатувати, що сутнкть, характерш 
■■робливост! трансформацп музею як сощокультурного шституту, його 

1 о:н. i мкце в контекст! нацшнальних та глобал1заш'йних n poqecie 

Ьослщжеш недостатньо.
Глобальш соц|'ально-еконошчт зрушення, що вщбуваються в 

■учасному суспшьств1, ставлять систему освети в низку найважливппих 
coniajibHHX шституцщ та покладають завдання у галуз1 вщродження i 
формування загальнодержавних цшностей, нащональноУ свщомосп, 
значущосн укра'шсько1 нацп в масштабах загальносветовоУ icTopii', 
полынки та культури.

У Закон1 УкраУни «Про музе'У та музейну справу», прийнятому 29 
червня 1995 р., зазначено, що «музе'У як культурно-осв1тш та науково- 
дослщш заклади призначеш не тшьки для вивчення, збереження та

|використання пам'яток матер1альноУ i духовноУ культури, але й для 
прилучення громадян до надбань нащональноУ i световоУ кторико- 
i культурно'У спадщини» [5, С. 8-9].

Питания itpo роль музеУв у сусгпльств! вперше розглядалось у 
20-х роках XX столггтя. У працях учених-музеезнавщв
В.Ф. БУляцпвського, Ф.Л. Ернста, Ф.1. Шмета, I. Свенщцького, 

Дубровського та шших порушено широке коло питань музейно'У 
фрави, наголошено на Ух значенш у збереженш та дослщженш 
нацшнальних пам'яток. Багатий фактичний матер!ал з icTopii' музеУв, 
фису Ух колекцш, науков] експозицшш пошуки розкрито у працях 
вБ1рюкова, Н. KypiHHoro, В. Щепотьева, В. Щербаювського [14]. 
lleptni спроби узагальнити процес розвитку музейництва в УкраУш 
!'ярилися у працях М.М. Бондаря, Г.Г. МезенцевоУ, М.М. Славша, 
®.А. Омельченка, П.Т. Тронька. Як вщомо, музеям належить провщне 
Щфце серед установ культури. Аспекта дшльносп музеУв як 3aco6iB 

•м улю ванн я, збер!’гання i трансформащУ нащональноУ та световоУ 
®>рико-культурно’У спадщини всеб!чно висветлено в заруб1жшй (I. Аве, 
"§А. Ар1арський, Г.П. Буи'ков, К.М. Газалова, М.Б. Гнедовський, А. 
!акс i in.) та ветчизнянж n ireparyp i (Г.Г. Мезенцева, Ю.А. Омельченко) 
В  3, 6 , 10, 15].В УкраУш' за останне десяпш ття Д1яльшсть музеУв 
‘йачалася вченими переважно з кторичноУ та мистецтвознавчоУ позищй.

На думку Т.Ю БелофастовоУ, музеезнавцями Л.1. Баско, 
^ р Г ай д о ю , H.I. Капустшою, О.О. Мащенко, Т.Г. Митрофановою, 
^ВГПддубним та i нгпими узагальнено здебшыпого досвщ роботи з



шдЕидувачами [ 1], проте власне педагопчш аспекти роботи 
заклад1в, Ух Hi освггньо-виховш можливост!, педагопчш засац„ 
д1яльноеп практично не вивчались. В умовах модершзацп oceiTHboj 
галуз1, розвиток музейноУ справи вщкривае hobi можливосп 

виконання основних функцш: навчальноУ, науково-дослгдницько!
науково-методично'У та шформащйно-аналггичноУ. Останнш часом д0 
наукового o6 iry введено термш «музейна педагопка» як поняття, щ0 
вщображае новий етап у реал1зацн осв1тньо-виховного потенщадЛ 
музею та розглядаеться впгчизняними вченими як нова галузь 
педагопчноУ науки, яка мае м1ждисциплшарний характер, перебуваючи 
«на перехрестг» музесзнавства, сощально'У педагогши та педагопЫ  
дозвшля [1, 16]. Музейна педагопка - це «галузь педагопчноУ науки, яка 
побудована на ochobi науково-практичноУ д1яльносп й opiem oBana на 
передачу культурно-осв1тнього досвщу в умовах музейного 
середовища» [1, с. 20 ].

У дшльносп будь-якого сучасного музею наявш й педагопчш 
аспекти, що спричинило виникнення спещально'У науковоУ rariyai 
музейноУ педагопки. Проте в педагогтчному музеУ «педагопчне» 
виступае не аспектом, а становить головний змгст його колскцш. 
Розвиток науки i технжи на початку XX столггтя значною mi рою 
зумовив ставлення до музею як науково-дослщно'У установи. Це 
визначило принципи комплектування музейних фонд!в i методи Ух 
експонування, що виявилося зокрема у створенш нових експозицш не 
основ! класифжацшних систем, прийнятих у наукових дисциплшах 
вщповщного профшо. В УкраУш створюються органи упранлшня 
музеями, виробляються npaeoei засади Ух д1яльноеп, видаються декрета 
про оргашзащю, охорону i збереження музейних установ. На Захода 
трансформацшш процеси в музейних установах вщбувалися ШД 
впливом C T p iM K o ro  розвитку науки i технжи, який зумовив становле 
шформацшного суспшьства. У той же час на трансформац  ̂
укра'Унських музеУв у XX - на початку XXI стол1ття впливали полггичв 
сощалып, економ!чш фактори, тому вона мала своУ, спеииф1 
особливосп, зумовлеш, з одного боку, тоталггарним 
посттоталггарним режимом (1917-1991), з iHinoro, - перехода 
демократично! форми правлшня (1991-2006 ).

В добу тоталитаризму вггчизняш музеУ втратили статус на) 1 ^  
установ, перетворившись на щеолопчш установи, д1яль№сть

Ьцзначалась директивами кер1вних оргагпв i постановами ЦК КПРС. 
рршритетними напрямами ix дшльносп були ш штико-освпня та 
цропагандистська робота, що деформувало шпп напрямки музейноУ 
« ял ы ю сп . Пропаганда комушстичноУ, партшно! щеологн як основний 
рил музейноУ дояльносп призвела не ильки до одноб]чност1 
иомплектування фонд is , а й до вилучення з музейних колекщй 
LaiepianiB, що не вщиовщали полггичним догмам.

Полпика гласност) i демократизащУ сусп1льства у друпй 
Ь оловит 80-х - початку 90-х роюв XX стш ття  зумовила концептуальт 
ftdiHH в музейнш cnpaBi, серед яких слщ назвати вщмову вщ класових 
■ритерпв та "естетично'У пропаганди" i звернення до загальнолюдських 
рнностей, кторико-культурноУ спадщини, розвитку естетичного смаку i 
1Ворчо'У уяви. Формуеться нова концепщя осв1тньоУ д1яльносп музею як 
Комушкативно'У системи, характерно!' для кра'Ун Заходу.

Вщмова вщ жорсткоУ щейно-шформацшно! спрямованосп 
Винила характер вщносин М1ж музеями та Ух вщвщувачами, останш 
почали сприйматись як piBHonpaBHi партнери в робот1 музейних 
«танов.

1991 року Уряд УкраУни проголосив курс на розбудову 
демократично!' держави з ринковою економжою. Цей нерюд 
визначаеться дослщниками як перехщний i характеризуется 
■стабш ьтстю , пов'язаною i3 змшою структури, норм i функщй 
фловних сощальних шститупв, серсд яких важливе мюце належить 
музейним установам. Назрша потреба переосмислити сутшсть 
шльнос'п музею. Трансформащя музеУв у заруб1жних краУнах 
Мдоуваеться на фон! i шд впливом розвитку шформацшно- 
Комунжативних технолопй, тод1 як в1тчизняш музе!’ зазнають 

лопчних змш внаслщок до специф1чних соцюкультурних фактор1в - 
новлення нових форм власносп, що формуе нову сощальну 

■>уктуру.
Особливого значения музейш установи набувають з огляду на 

•изов1 явища в cycnijibCTBi, зумовлеш сощально-економ!чними i 
ЧОлггичними трансформащями, що призвели до багатьох негативних 
■Рлщюв: швелювання культурних, сусшльних та моральних цшностей.

В основу сучасного розумшня музею покладене нове бачення 
ЩОального i культурного контексту його функщонування. Розширення 
■ гкцш  музею, становления музесзнавства як самостшно'У науковоУ



дисциплши свщчить про перетворення музею на особливий сощаль, 
культурный шститут в едносп його сощально! та культурно!' складов^ 
При цьому сощальний аспект включас сукупшсть вщносин окреМо- 
людини з шшими суб'ектами економ1чних, сощальних, Щеслопчних ! 
пол1тичних вщносин, сформованих у npoueci Ух дояльносп, а культурниД .! 
сукупшсть cnoco6 iB i результате д!яльноеп людини, що стосуегься як 
матер!ально'1, так i духовно! сфер. Ця обставина позначилася ца 
спрямуванн! та мехашзмах трансформащУ музейних установ.

Сощальна, культурна, традицшна та !нновац!йна складов! 
д!яльност1 музею мають перебувати в оптимальному поеднанн!. Це 
завдання вимагае вироблення мехашзму такого поеднання, щ0 стае 
можливим при з'ясуванш сшввщношення м!ж поняттями традиц!йност! 
та шновацшност!.

Слщ пщкреслити, що сшввщношення М1Ж традищею й 

шноващею залежать вщ юторичних умов, яю визначаюгь розвиток 
адаптацшно'У стратеги' суспшьства. В Д1ялыюст! музе!'в шдустр!ального 

суспшьства, характерними ознаками якого е шдустр!ашзащя та 
урбашзащя, домшуе традиц!йна складова, сутшсть яко! полягае у 
формуванн! та вивченн! колекцш. На основ! анал!зу значного обсягу 
л!тератури встановлено, що вщсутшсть у пращвниюв музейних установ 
надежно! уваги до специфжи роботи з ргшими категор!ями вщвщувач!в, 
призвела до pi3Koro зниження вщвщуваносп музеУв. П ер ех щ  вщ 
шдустр!ального до постшдустр!ального суспшьства супроводжувався 

icTотними зм!нами в його структур!, зокрема зменшенням часткя 
матер!ального виробництва i розвитком сектора послуг та шформацп, 
змшою характеру людсько!' д1яльностт, а також суттевими 

перетвореннями в сощальнш структур! суспшьства. Розвиток 
шформацшно-комушкативних технолог!й зумовив Ух пош ирення в 

музейн!й сфер!, що стало одшею з головних причин тр ансф орм ацп  

музейних установ.
Трансформац!я в музейн!й сфер! - це, перш за вс 

переосмислення р о л !  музею в сучасному cycninbCTBi, в д о с к о н а л е н  

форм i метод!в роботи з вщвщувачами у вщповщност! з ви м огам и  ILlC I 
Перебудовуються вщносини м1ж музейними установами i сусп!льсн ^  
на змшу пасивному вщображенню д!йсност! приходить акти в н и и  ы  ^^1 

на не!'. Вщбуваеться нова, як!сна видозм!на експозицшно'У роботи I 
розширенн! сфери музейно!’ д!яльност!, розробляються шнова

Ьрограми культурно-ocBiTHbo'i д!яльност!, вдосконалюеться 
Ькспозищйпий дизайн.

Реашзащя повного обсягу завдань, що постали перед музейними 
Остановами, неможлива без урахування полггичних (змши в ш ш тш ц 

эяду, в чинному законодавств!, впровадження ново! оргашзащйно'У 
руктури музе!'в), економ!чних (зм!ни в економщ!, що впливають на 
'сельшсть вщвщувач1в i визначають яюсть музейних послуг), 

;оЩальних (демограф!чш зм!ни, що впливають на музейну аудитор!ю, 
конкурентна боротьба за фшансов! ресурси i в!дв!дувач!в, пов'язана з 

юзвитком туризму, роль музеУв у розв'язанн! сощальних проблем), 
гехнолопчних (удосконалення стандарт!в подання музейних колекцш i 
ico6ie комушкащУ, поширення комп’ютерних систем, що зумовлюе 

ютання вимог в!дв!дувач!в) фактор1в.
Головною особливютю музейно!’ д!яльност! у XX - на початку 

I столптя стало експериментування, яке зумовило трансформащю 
;иц!йних форм музейно!' роботи. Вона полягае у: 
впроваджетп шновацшних технологш експозиц!йного дизайну;

_  використанш «не музейних» вщцв д!яльност1 - музейного 
■генеджменту, маркетингу;
В  3MiHi кадрово'! пол!тики - вщ класичного кер!вника - науковця до 
ефективного менеджера;

застосуванш HoeiTHix шформащйно-комушкативних технологш;
1 1 створенн! в!ртуальних музеУв.

Головне завдання трансформащУ музейних установ полягае у 
Цереженн! сутност! музею при значнш ви д о эм т  форм i метод!в його 
■яльност!. Результатом творчого пошуку в музейн!й сфер! е створення 
нових тишв музейних установ: культурних центр!в, у яких д!ють 

Яещал!зоваш експозицн, що акцентують увагу на досягненнях р!зних 
Щ 1узсй знань, окремих наук i вид!в мистецтва; спещал!зованих дитячих 
»зе!в , де вся експозицшна й осв1тня робота проводиться з урахуванням 
Шкових особливостей д!тей i з використанням методик, запропонованих 
■узейною педагог!кою (дитяча студ!я в Единбурз! та iH.); екомузею, в 
рюму в!дтворене з метою його збереження культурно-шторичне 

•едовище.
Розвиток в!тчизняних музеУв, що на сучасному e ran i е центрами 

гХовного в!дродження нац!У, п'сно пов'язаний з шновацшними 
Юормащйно-комуткативними технолопями. Це актуал!зуе проблему



вдосконалення традицшно'У системи управлшня i структура музе1о 

адекватно!' вимогам часу, а також проблему створення належно'У 
нормативно-правовоУ бази для функцюнування музеУв УкраУни.

Зважаючи на викладене вище можна сформулювати TaKj 
висновки:

1. Суспшьно-полггичний, сощально-економ1чний, культурний 
розвиток украУнськоУ держави зумовив необхщшсть змшити характер j 
3 MicT д1яльност1 традицшних музеУв. Назрша потреба у формуванщ 
музею нового типу, який би, вщповщав вимогам часу. Аналп 
1сторичних, культурних, джерелознавчих матер1ал1в дозволив дщти 

висновку, що проблема трансформащ'У музею як сощокультурного 
шституту в укра'Унськш гсторичнш наущ привертала недостатньо уваги. 
Це й обумовило необхщшсть i'l комплексного М1ждисцигал парного 

дослщження.
2. Музей на ргзних етапах свого юторико-культурного розвитку 

зазнав еволющУ: вщ з1брання раритет1в до сощокультурного шституту. 
Hoei сощокультурш умови спричинили перетворення традицшноУ 

модел1 музейноУ установи, характерною ознакою якоУ була ор1ентащя на 
елггарну публ1ку, на шноващйну, мета якоУ - звернення до pi3HHx верств 
населения. Основними факторами трансформацн музею як 
сощокультурного шституту е розвиток шформацшно-комушкативних 
технологш, eKOHOMi4Hi i полгеичш змши в сусшльствг

3. В заруб1жних музеях трансформацией процеси були 
результативжшими внаслщок багатьох полпичних та сощально- 
економ1чних чинниюв, зумовлених розвитком науки i технжи та 
становлениям шформащйного сусшльства. Натом1сть трансформацн 

украУнських музейних установ мае свою специфжу, зумовлену, з одною  
боку, класовим пщходом до формування експозицш, о д н о б 1 ч н о с т 1  у 
комплекту ванш музейних фощцв вщповщно до постулат ib 
комушстично'У щеолоп'У СРСР та перехщним перюдом, с т а н о в л е н и я м  

ринково'У економ1ки, формуванням ново'У сощальноУ структур11 

сусшльства незалежно'У УкраУни - з шшого.
4. Глибока штегращя сучасного музею в  сощум в и з н а ч а е  h o i 

суспшьну та культурну роль в  умовах глобал1защ'У. Музейна у с т а н о в и  

зберпаючи та популяризуючи нам'ятки матер1альноУ та ДУхС 
культури, здатна запобиати посиленню тенденщй до к у л ь т у р  

ушф1каци шляхом усвщомлення нащею власноУ с а м о б у 1 н

Д1яльшсть музею як репрезентанта культурних щнтюстей спрямована на 
формування i поширення знань, збереження пам’ята наци', пщвищення 
р'вня знань про минуле i сьогодення. До музейноУ установи люди 
ириходять у пошуках життевих цшностей та op ieH T H piB , духовного 
Здоров’я, вщчуття спадковосп в 4 aci. МузеУ допомагають Ум долати 

роблеми, пов'язаш з р1зноманптям багатокультурного свггу, формуючи 
ерпимкть, толерантшсть i умшня щнувати життя.

5. Залучення позабюджетних к о и т в  фшансування, все актившша 
рш'впраця музеУв з фшансовим, промисловим i торлвельним кашталом. 
успшьними рухами й оргашзащями - необхщна умова збереження

льтурномсторичноУ спадщини, вщтворення творчого потенщалу, 
звитку культурного життя. Основними формами i методами 

Й>шансового забезпечення музейних установ у npoueci Ух трансформацн 
е: податкова пол1тика уряду; ефективна законодавча база; власна 
комерщйна дiяльнicть; пщтримка з боку б1знесових структур 
^спонсорство, благодшшсть, патронат); членство (membership); 
гехнолопУ налагоджування зв'язшв з фомадськютю - publicrelations.

6 . Важливою умовою впровадження шноващй в д1яльшсть музею 
JcTopii та розвитку украУнськоУ мови та лггератури е використання

гчасних шформацШних технологш, що розширюють можливосп 
ериання, анализу i демонстрацн юторико-культурних пам'яток, 
ворення баз даних rajrysi, а також застосування експертних систем та 
;ших систем штучного штелскту. що зумовило виникнення феномена 

виртуального музею».
7. Сощально-економ1чш змши в УкраУш створили передумови 

■ля шновацшних перетворень у д1яльносп в1тчизняних музеУв, 
-Здшснення яких вимагае удосконалення системи управлшня, 
ypi зномаштнення форм i метод1в роботи з вщвщувачами. Ефективне 
фшансове та матер1ально-техшчне забезпечення в1тчизняних музеУв 
Можливе за наявностт аналггичних uem piB з питань музейного 
Маркетингу, менеджменту, пор1вняльного економ1чного анал1зу, що 
Возводить розробити мехашзм залучення швестицш для реал1зашУ 
шузейних профам, вдосконалити мехашзм и державноУ пщтримки 
ЬузейноУ справи для залучення благодшно’У допомоги, меценатських i 

■Понсорських кошт1в шляхом податкового, митного та шших вид1в 
?коном1чного регулювання. [12, 13].
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